




Vl. é v fo ly a m , 4. s z  ám . B u d a p e s t, 1924, á p r i l is  í.

cA borbély-, fodrász-, cHpífodrász- és Közlönye
Szerkesztőség:

V. kér., Erzsébet-tér 19. szám.
Megjelenik minden hó 1-én

FELELŐS SZERKESZTŐ:
RADU ÁN YI GÉZA.

TÁRSSZERKESZTŐ: FŐMUNKATArS :
MIKLÓS ÖDÖN. CSILLAG ÁRPÁD.

Kiadóhivatal:
If. kér., Erzsébet-tér 19. szám.
Előfizetési ár: Egy évre 12000 korona

| Kotcián János.
A kérlelhetetlen halál kiragadta sorainkból Kotcián János kiváló elnökünket és szaktársunkat. Ha rágondolunk, az első pillanatban, mindig úgy érezzük, hogy nem halt meg, itt él közöttünk Miskolcon. 'Azok a szaktársak, akik, mint mi, látták őt, érintkeztek vele, hallgatták Iparunk tanítását, beszédét, tanúi voltak annak, hogy élt, dolgozott és nagy dolgokat cselekedett Iparunk érdekében. Élete szép és érdekes eseményekben volt gazdag, minden terve sikerült, minden gondolata tetté lett, szellemi frissességét csaknem utolsó percig megtartotta. Szerette a szaktársakat: nyílt lélek volt minden gyanakvás, vagy aggodalmaskodás nélkül. Mintha azt mondta volna: nézze- tak, ismerjetek meg, szívesen adok magamból, amennyi csak kell. Tehette, mert zseni volt iparunkban, tudta, hogy bárki bármikor és bárhonnan nézi, csak jóságos szivet láthat benne.Impozáns, meleg részvét kísérte március hó 12-ikén utolsó útjára szeretett elnökünket. A gyászháznál nagy tömegben gyűltek össze a gyászolók a társadalom minden rétegéből. Testületileg jelentek meg a temetésen az Iparosok Nemzeti Szövetsége és a miskolci borbély- munkások.A gyászszertartást Tóth Zoltán Viktor vezető segédlelkész végezte, aki gondolatokban gazdag, megható beszéddel parentálta el a miskolci iparostársadalom érdemes halottját. Pótolhatatlan veszteség — mondotta — ennyire igaz embert elveszteni, aki a halálos ágyon fel nem mérhető őszinteségével vallja: szerettem volna még tovább élni és küzdeni az iparosság nemzeti céljaiért.Kotqián János 17 éve volt önálló és férfikora delén, alig 47 éves korában halt meg. Kerekes József száktársunk szövetségünk megbízásából mondott a sírnál szívből jövő, megható szavakkal búcsúztatót. Özvegyén kívül két gyermeke, Józsika és Sárika, gyászolja szerető édesatyát. Áldott legyen emléke.M ji s k o 1 c, 1924 március 14.i ( Pechó Lajos, ügyv. elnök.
Mélyen megrendülve a gyászhirtől, szomorú szívvel vettük Kotcián János miskolci szaktársunk elhunyták Az ő elhalálozása pótolhatatlan veszteséĝparunkban. Egyike volt a legszorgalmasabb, iparát szerető munkásoknak.Emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodjon békében.

A »Fodrászipar« szerkesztősége.

Élményeim az eddig lezajlott 
fodrászgyűléseKről.

Súlyos betegségem gátolt eddig ennek a cikknek a megírására, amelyet még az újévre szántam beküldeni. Azonban azt hiszem, mogy most aktuálisabb, mivel, ami akkor csak eszme volt, ma már kezd testet ölteni és erős bizalommal vagyok eltelve, hogy a níostani kongresszus megtartható lesz és meg fogja hozni iparunk felvirágzásának a kívánt gyümölcsét, különösen akkor, ha szaktársaim jelenleg mutatkozó akarata és lelkesedése nem szalmaláng lesz. Testtel és lélekkel támogatni kell Miklós Ödön szaktársunkat és a kongresszus kezdeményezőit, örömmel látom, hogy már az idáig végzett munkájuknak némi eredménye mutatkozik és hogy önzetlenül dolgoznak iparunk talpraállitásán és szaktársaink jólétén. Sajnos, a Váli-féle kotyvasztószövetkezet hidrája felütötte fejét, életjelt ad magáról és kezdi régi metódusait, a gáncsvetést, hogy mi módon akadályozza meg a kongresszust. Most csak a vezetőket kezdj támadni, hátha elbírja téríteni Htjukról, hogy aknamunkáját folytathassa, de ez, azt hiszem, nem fog sikerülni, mert az aradi kongresszuson sok szaktársam okult.Áttérve sok szaktársamnak panaszára iparunk ha- nyalására és a rossz megélhetési viszonyokra vo- vatkozólag, megpróbálom, hátha az iparunk törzsét rágó féreg kiirtásán hosszú tapasztalataim után segíthetek. Én a mai rossz helyzetnek főokát abban látom, hogy szaktársaim egymás iránt bizalmatlanok, nem törődnek semmivel, mert a helyzet az, hogy sírunk, jajgatunk, széthúzunk és gerinctelenek vagyunk; ha azt látjuk, hogy szomszéd szaktársunkhoz bement egy törzsvendég, azzal gyanúsítjuk, hogy olcsóbban . dolgozik. Ha meg munkadijunkat kérjük és ezért két-három vendégünk elmarad, kétségbe esünk és készek vagyunk engedményt adni, csakhogy dolgunk legyen. Ha pedig összejövünk, az örökös szemrehányás és a személyeskedés járj*, ahelyett, hogy összetartanánk és egymást támogatva, megértéssel haladnánk előre, erős várat képeznénk, melyet senki meg nem dönthet. Ha ezt megcsináljuk, mit a jelenleg készülő kongresszustól várok, higyjék el szaktársaim, hogy a fodrászipar egy erős pilĵ rt fog kapni.Második tapasztalatomat az aradi kongresszustól szereztem: az akkor várt jólétet csak rosszabb váltotta fel, de ezt nem az akkori vezetőszaktársak okozták, hanem a Vári és társai féle szövetkezet, mely a budapesti Fodrászipartestület palástja alá húzódva, mindent megkísérelt, hogy áruit részvénytársasági alapon minden egyes száktársamra ráoktrojálhassa, lehozva ma
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gukkal a legvéresebb szájú apostolokat, hogy a drága időt hosszas beszédekkel kihúzzák és' midőn látták, hogy sokan eltávoztak, mert megunták hallgatni, akkor azzal a kevés hivővei, ami kéznél maradt, kimondták, hogy az ő szövetkezetük árui teszik boldoggá a fodrászipart, a másé csak humbug. 'Sokan gondolták, hogy hisz a budapesti Fodrászipartesttilet mint központ majd támogatni fogja a vidékieket is esetleges bajaikban. Az ipartestület pedig még a fülét sem mozgatta meg, ha hozzá fordultak, ez pedig csak örökös szégyene lehet neki és köszönheti a Vári-féle szövetkezetnek.A marosvásárhelyi értekezleten megalakították az Erdélyi Fodrászszövetséget az ottani Iparkamara támogatásával, mely egyszersmind az 1914. évben tervbevett és az Aradon határozatikig kimondott, Kolozsváron tartandó kongresszus előértekezlete volt. A Vári-féle tröszt az akkori fodrászipartestületi elnökkel, Miiller Károly úrral egyetemben valóságos ukázokat küldözgettek úgy Könignek, valamint a vásárhelyi szakosztálynak, hogy mernek az ő engedélyük nélkül szövetséget alakítani, mikor ezt csak az ő engedélyükkel lehet. Persze úgy Miiller ur, mint a Vári-féle szövetkezet megkapta rá a kellő feleletet, mert bizony nagyon hosszú orral távoztak onnét.Ezekből láthatják szaktársaim, hogyha meg akarjuk gyógyítani iparunkat és megint (a régi nívóra emelni, akkor fő az összetartás. Akik pedig Miklós Ödön szak- társamat, valamint a vele együtt dolgozó vezetőket támogatják, kérem őket, hogy tartsanak ki velünk az Országos Szövetség megalakításában, hogy egyes bajainkra orvoslást kaphassunk. Ha ez meglesz és minden egyes szaktárs a megértés zászlója alatt> a fodrászipar felvirágzásán fog dolgozni, akkor az fel is fog1 virágozni.Dachbeck János 'fodrászul., Szentes.

Kongresszushoz!
Igen tisztelt szerkesztő ur!Mindenek előtt engedje meg, hogy üdvözöljem Önt, mint egy őszinte és igaz szaktársamat, abból az alkalomból, hogy e nemes eszmét végre egyszer, ha talán az utolsó órában is, felszínre hozni szives volt. Üdvözlöm és tisztelem önzetlenségét, mint aiyilt, bátor, félelmet és fáradságot nem ismerő, egyenes utón haladó embert. A kezdet nehéz volt és habár sokan kritizálják anélkül, hogy talán értenének is hozzá, azért tehát én arra kérem Önt, hogy a megkezdett munkát, illetve azt a hajót, amelynek kormányosává szegődött, biztos révbe kormányozni szíveskedjék. Mi matrózok még a legnagyobb viharban is hűségesen mellette leszünk és a viharral dacolni fogunk, mely titán hajónk vagy egy biztos révbe ér, vagy pedig, ha hajónk nem tud dacolni a viharral, kormányosunkkal és hajónkkal együtt pusztuljunk el, mert a becsületes munka tisztességes1̂ megélhetést vagy becsületes halált kíván.Most pedig ;engedje pieg, szerkesztő ur, hogy szerény soraimmal én is hozzászólhassak a kongresszus elvi jelentőségéhez és gazdasági fontosságához, annak reményében, hogy soraimnak nagyrabecsült lapjában helyt adva, szaktársaim véleményét gyarapítva szerény véleményemmel, hasznára lehessek a nemes célnak.Munkára fel! Ez legyen a jelszava mindazoknak, akik azt mondták eddig, hogy a szervezkedésben van az erő, ezt jó magam is akceptálom, de, sajnos, most már az ilyen hangzatos jelszavakkal célt érni nem lehet, hanem a kishitüeket tényekkel kell meggyőzni. No de hát, nem is erről óhajtok én most itt beszélni, hanem magáról a tényről, vagyis a kongresszus szükségességéről és fontosságáról.Megcsonkított hazánk ezer sebből vérzik, gazdasági helyzetünk a tönk szélén áll, egyik miniszter a másik után bukik azért, mert a közvélemény szerint rossz gazdasági politikát csinált, pedig tulajdonképpen nem is ez az igazi ok,''és pedig azért nem, mert ma teljesen kihalt az emberek leikéből az igazságérzet, mert ma az emberek csak az énjüket hajhásszák és saját hasznuk eléréséért másik embertársaik exisztenciájára törnek azzal az aljas gondolattal, hogy ie pusztulj el és én majd a te javaidból könnyen élek. Ma tehát, tisztelt szaktársaim, valóságos gazdasági anarchia dúl, amely a mi iparunkban ,is a tisztességtelen verseny alakjában és az irigység szörnyű megnyilvánulásában már-már odáig fajul, hogy nemcsak egyeseket, hanem tisztes iparunkat is ma-holnap a teljes pusztulás örvényébe juttatják.Szaktársaim, hozzátok szólok, kiknek lelkében él az igazságérzetének egy parányi szikrája, hogy most már ne hirdessük annyit a szervezkedést, hanem lépjünk a tettek nyilt mezejére, hadd lássuk meg azt, hogy ki akar jólétet, ki akar a becsületes munkájából tisztességesen megélni; ha többségben leszünk, a kisebbséget megadásra jtpdjuk kényszeríteni, de csak úgy, ha ezen újszülött csecsemőnket tápláljuk, ha megóvjuk a fertőzéstől, ha minden moccanására ott termünk és minden óhaját teljesítjük. Nem szabad csüggednünk és nem szabad meghátrálnunk, ma már a helyzet az, hogy nem szabad tovább tétlenül lenni, amig iparunknak és társadalmi állásunknak vissza nem szereztük azt a helyet, amely joggal megillet minket, amig iparunknak tekintélyt, munkánknak megbecsülést és létünknek biztos bázist nem teremtünk, addig nemcsak mi, hanem az egész iparostársadalom helyzete csak * rosszabbodni fog. fHa pedig a hibákat keressük, azt már megtaláltuk
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akkor, amikor tanítómestereinket a megérdemelt díjazás helyett alamizsnaszerüleg elintézték. Joggal vádolhatjuk tehát elődeinket szakmánk és tekintélyünk lealacsonyitjá- sácrt és a szennykonkurrenqia elfajulásáért. Mi tehát a kötelességünk? Semmi más, mint a múlt és elődeink hibáit helyrcpótolni és ha már a mi javunkra nem is, de a jövő nemzedékét a helyes és egyenes útra vezesse. j
Legyen tehát szabad nekem is a »Fodriszápar« hasábjain elhangzott néhány jó cikkek tartalmához néhány tényt leszögezni. 20 évi tapasztalat van már mögöttem; szerintem ez elég idő ahhoz, hogy a szakmánkban lőszlelt hibákat jól megfigyeljem!. A legfőbb híjba, amely iparunkra a legkárosabb hatással van, az kontárjaink tultengése és ezt a tultengést mi szülte, megmondom azt is: nem egyéb, mint szennykonkurrencia, amely a segédtartást nem bírva el, nyakló nélkül szedte fel a tanoncokat, akik bizonyos ideig minden honorálás nélkül végezték azt a munkát, amely az üzem, illetve az üzlet fenntartása megkívánt, egymás után szaporodtak és nőttek nyakunkra a segédek és ezekből mesterek és ma oda jutottunk, hogy megcsonkított hazánk szűk területén majdnem több a borbély, m:int a vendég. Szerintem tehát a legfőbb oka iparunk rossz és tűrhetetlen helyzetének ez. Van azonban még ennél is sokkal nagyobb veszedelmünk, ez pedig a fiataltkoru és tapasztalatlan uj önállóak (tisztelet a kivételnek), kik, ahol felszabadultak, a főnökkel való összekülömbözés után önállóvá lettek, azután jött a nősülés és utána a csalá- dosodás és végül az üzletvezetéshez való nem értés, ami, hogy úgy fejezzem ki magamat, a nyomor tanyájává alakulva át, ismét a becsületes munka rovására kártékonyán gyarapítja a szennykonkurrensek tisztességtelen táborát.
No de hát nem akarok tovább jgy polemizálni, mert hisz ez csak becsületes lelkünk és érzületünk fájó kirobbanása, melyre még ezideig orvosságot nem találtunk, hiszen szaktársaim, akik a mi táborunkban vannak, tudják és érzik mindezek káros hatását, miért tűrjük gyáván, félénken e tisztességtelen tábor még tisztességtelenebb aknamunkáját? Ha pusztulnunk kell nekünk, pusztuljanak ők is, illetve állítsuk egymással szembe a becsületet és a becstelenséget, lássuk, melyiknek lesz nagyobb tábora; most, az utolsó órában, talán még meg tudjuk menteni az eítévelyedetteket is. Hozzátok szólok tehát, becsületes szaktársaim, siessünk a kibontott zászló alá, adjuk oda mindazt, amit becsületes lelkünk adhat, hisz oly csekély összegről van szó, amelyet minden megerőltetés nélkül megadhat ■ mindenki, tegyük tehát lehetővé az országos kongresszust, mert ennek feltétlenül meg kell hozni azt az orvosságot, , amely beteg testünket a gyógyulás rég várt útjára vezeti. Amit tehát a kongresszust illeti, csak azt fűzöm még hozzá, hogy a megkezdett munkát siker koronázza. Tehát munkára fel!Weber József urnák pedig tiszteletteljesen azt üzenem, hogy a »Fodrászipar« előfizetését éppen abban az időben szüntettem meg, amikor az ő személyisége volt a szerkesztő. Hogy miért? Arra már Miklós Ödön szak- társam megadta az érdemleges választ. Tehát, tisztelt Weber ur, ha Önnek ez fáj és talán bántja is, úgy ezt kár szellőztetni, mert ezzel nem szimpátiát, hanem anti- pátiát kelt csak maga iránt, mert ellenséges fellépése csak magának árthat és nem az összességnek. Aki, meghal, arra azt mondják, szegény, nyugodjék békében, őreá is azt mondjuk.

S o o t h y János, fodrász, Keszthely.

Aradi emlékeimről.Irta Kerekes József fodrászmester, Miskolc.
Az 1911. évben megtartott borbély- és fodrásziparosok kongresszusáról fogok tisztelt szaktársaimnak egyet-mást elmondani, ami, azt hiszem, most éppen aktuális, amennyiben újból kongresszusra készülődik a vidéki szaktársak túlnyomó nagy többsége.Véghetetlen nagy szomorúsággal kell azonban megállapítanom, hogy ezen a kongresszusunkon nem találkozhatunk majd azokkal a sok kiváló tehetségű szaktársainkkal, akik akkor Aradon oroszlánrészüket vették ki a kongresszus munkálataiból. Ennek oka, t. szaksaim, elsősorban az a gaz fércmunka, amely trianoni béke elnevezés alatt szerepel a jelen kor történelmében. A másik ok pedig t. szaktársaim az, hogy azóta a kérlelhetetlen végzet nagyon sok kiváló szaktársat ragadott ki közülünk. Milyen szép és felejthetetlen napok is voltak azok Aradon! Soha el nem múló dicsősége lesz az a magyarországi borbély- és fodrásziparosságnak. Ha visszagondolok rá és arra, hogy most ez nem lehet úgy, sir a lelkem és ökölbe szorul a kezem, hogy elszakították tőlünk azt a sok-sok drága magyar vérrel megszentelt anyaföldet és az azon lakó sok-sok kiváló szaktársainkat. Bizony, hiányozni fognak ők közülünk. Hogy felemlítsek egynéhányat, elsősorban is König Károlyt Marosvásárhelyről, az ő lelkes gárdájával, Nyíri Sándort és Herske Józsefet, Kolozsvárról' Jakityi Józsefet, Piroskai Józsefet és a kis Fodor Antalt és Surnrni Józsefet, a jeles tollú szakosztályi jegyzőt, továbbá a többi erdélyi városok sok kiváló tehetségű szaktárssal, jön még aztán Délmagyarország Temesvárral Haller Antallal az élén, a Bácska és a Bá-
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nát, ahonnan annyi, sok kiváló szaktársuink volt jelein aradi nagygyűlésünkön. Azután jön Felsőm agyarország sok-sok kiváló szaktársainkkal. Ezeket mostan, sajnos, nem láthatjuk viszont a magyarországi borbély- lés fódrászlparosok kongresszusának tanácskozásaiban.<* Külön kell hálás kegyelettel megemlékeznem 1 az öreg Gruber István aradi szaktársunkról és dicsőem- lékü fiáról, Bányász Henrikről, aki tanári diplomával lépett a borbély- és fodrászpályára. Akiket, sajnos, azóta a kérlelhetetlen végzet elszólitott az élők sorából. Szép napok, dicső napok voltak azok ottan Aradon. Az egész város zászlódiszben volt, a hálás aradi közönség annyiszor adta fényes tanú jelét meleg szere- tetének az odasereglett magyarországi borbély- és fodrásziparosokkal szemben. Hát Varjassy Lajos, az akkori aradi polgármester, milyen őszinte örömmel köszöntötte a városháza tanácstermében a Gruber István korelnök által megnyitott országos nagygyűlést. Ragyogott a szeme mindenkinek, aki, azon a történelmi jelentőségű borbélyok parÍTTTTTentjén résztvett.Sok-sok kiváló indítvány volt napirendre tűzve, de, sajnos, az idő és a körülmények nem engedték azokat megvalósítani. Én például az iparosok parlamenti képviseletéről terjesztettem be indítványt, melyet egy hosz- szabb beszédben meg is indokoltam. Nagyon jól emlékszem még, ma is, legelsősorban Barabás Béla, taz akkori aradi képviselő és Varjassy Lajos akkori polgármester siettek hozzám gratulálni. De, sajnos, nem lehetett megvalósítani abból a sok indítványból semmit ezideig.Reméljük azonban, hogy tanulva a múlt tapasztalatain, az idei kongresszus határozatait már jobban fogjuk tudni a gyakorlatba átvinni. Ma már mindannyian jobban látjuk és jobban tudjuk, hogy csak közösen, egyesült erővel tudjuk az érdekeinket megvédeni. Érezzük, hogy e rettenetes idők mit kívánnak tőlünk, iitt ma már nem lehet tétovázni... nem lehet senkinek elmaradni a közös munkától. Elmúlt az a régi jó idő, hogy hallgatni arany, ez már csak a mesék országába való jelmondat maradt. Ma már néni lehet úgy tenni egyeseknek, mint a strucc szokta tenni a sivatagban, hogy ha szélvész dühöng, hát a homokba dugja fejét. Ma mindannyiunknak a feje kockára van téve. Sivár és kopasz mező lett a borbélyság' termőképessége. Nagy felleg borult a borbélyiparnak valamikor nagyon szép kék egére, nincsen reménység a közel jövőben a kitisztulásra, nincsen szivárvány, amely reményt nyújtson a jövőre nézve, csak egy mód van, hogy ha összetartunk. Béküljünk ki, saját magunkkal, ellenségeinkkel csak el fogunk tudni bánni. Ki a mi ellenségünk? kérdik sokan tőlem, én erre azt szoktam felelni, hogy saját magunk vagyunk ellenségei magunknak, most nem szeretjük, nem becsüljük, nem támogatjuk és nem hallgatjuk meg egymást, mit kell hát tenni, hogy boldoguljunk? Szeressük egymást, tartsunk össze mindannyian, legyünk őszinték, legyünk szótartók és határozottak céljaink kivitelében, akkor nem maradhat el a siker, ügy legyen!

SPECIALITÁSOK: FOGHÚZÁS, 
FOGTÜMES. FÜGTISZTUAS.
Lapunk olvasóinak °/o engedmény 

INTÉZET NYITVA:
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap 

9 órától 12-ig.Dentist Fenyvesi Menyhért, 
Ráday-utoa 5. szám. ( C a l v i n - t é r )

Budapesti borbély- és fodrász- 
ipartestületben 

folytatott beszélgetésen.
Vidéki szaktársaimat figyelmeztetnem kell, hogy a budapesti fodrász- és borbély-ipartestületben vidéki szaktársaim által többször hangoztatott panaszok ma már nem állnak fenn, mivel az említett személyek, úgy Müller Károly Ur élsí a többi urak ma már nem vezérlik a budapesti ipartestületet, ellenben a napokban ottlétemkor, Kontró János jelenlegi elnök úrral és több ipar- testületi vezető szaktársammal beszélgetést folytattam és minden oldalról azt a meggyőződést szereztem, hogy igenis a jelenlegi elnök urban és á vezetőségben oly iparosokat és szaktársakat látok, akik iparunkat úgy a vidéken, mint Budapesten lelkesen támogatni fogják. Az a nézet fejlődött ki, hogy valamiféle formában az együttműködést megtaláljuk és én természetesnek találom azt, hogy a budapesti ipar- testület vezetősége és a budapesti fodrászszövetség a vidéki szövetségekkel testvéri alapon egymást támogatva, karöltve" haladjon. Én úgy látom és azt hiszem, hogy Kontró János úgyis mint ipartestületi, elnök, úgyis mint lelkes szaktársunk, nemcsak hogy nem fog elzárkózni az együttes működéstől, sőt lelkes, oszlopos tagot fogunk találni benne ipari érdekeinknek megvitatásában és a határozatok végrehajtásában.Tehát nagyon kérem a vidéki szaktársakat, hogy a Müller Károly ur által végzett hibás rezsim konzekvenciáit ne sorolják fel a jelenlegi ipartestület vezetőségének, mert hiszen az elődök bűneit nem lehet az utódokra ráolvasni. Meg kell várnunk az utódoknak a működését és azután mondhatunk ítéletet arról.A budapesti ipartestület uj tisztikara 6 hónap előtt foglalta, el tisztségét és az ipari oktatás terén igen szép kezdő munkálatokat végzett s így remélhető, hogy ezen szakoktatás kifejlődésével igen szép eredményeket fogunk elérni iparunkban és ez a jelenlegi ipartestület vezetőségének díszére és érdemére fog válni.Kívánom és magam is támogatok minden olyan ipari mozzanatot, amellyel szaktársaim az ipar fejlesztésére törekszenek, hogy minden egyes szaktársam mint egy ember álljon oda és tőle telhetőleg támogatni nemcsak szükséges, hanem kötelessége is.

Felhívás!
Felhívjuk összes Szaktársainkat, hogy minden városban vagy községben működő fodrászipari szakcsoport elnökét és alelnökét lapunk kiadóhivatalában jelentsék be, úgyszintén azoknak pontos címét. Ezekre a címekre szükségünk van, még pedig a kongresszus megszervezésére. Továbbá kérjük minden lelkes szaktársunkat, hogy az iparban tapasztalt visszaélést vagy ferdeséget lapunkkal közölni szíveskedjék. Egyben felkérjük az igen tisztelt szakcsoportokat, hogy jelentsék be a kongresszus elé hozandó programmjukat, hogy ezen programmok összeegyeztetésével a választandó kongresszusi bizottság a végleges programmot a felsorolt adatokból kidolgozhassa. Egyben felkérjük az igen tisztelt Szaktársakat, hogy jelöljenek ki körükből olyan szaktársakat, akit a kongresszus szervező' bizottságába óhajtanak delegálni. Mindezek a felsoroltak igen fontosak és iparunkra igen nagy kihatással lesznek, tehát kérjük ezen felsorolt ügyekben tisztelt szak- társaink sürgős intézkedését. A szerkesztőség.
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Egy pár szó 
a „Fodrász UjságnaR“.

Irta: Zapletai Simon, fodrászmester, Nagykanizsa.
Felbomlott gazdasági életünk rohanó árja vad irammal mindent magával ragad, ami a gazdasági élettel vonatkozásba kerül. Sajnos, a mi szakmánkban sincs meg az, hogy az összeférhetőség neme a gazdasági élettel ösz- szefüggésbe kerülne. Ismét marakodás és széthúzás van iparunkban és teljes testvérharc fejlődött ki. Ami kevés összetartás iparunkban van, azzal is a konkolyhintők működnek. Két szaklapunk van és ezek sem az összeférhesse get, egymással való munkálkodást vívják ki, hogy iparunkat föllenditsék, hanem kénytelenek egymást gáncsolni és ócsárolni.Furcsa dolog az, amíg a »Fodrászipar« a kongresz- szus megtartását hirdeti, a szakiparosok tömörítését, a munkabér és a megélhetés megjavításán fáradozik, addig a »Fodrász Újság« ellene van és nem tartja magát illetékesnek egy kongresszus összehívására. Amikor több izben fordultunk a »Fodrász Ujság«-hoz tanácsért Zalamegye és a dunántúli kongresszus összehívása érdekében, még válaszra sem méltattak bennünket, mig Miklós Ödön szaktársunk akárhány áelkérésünkre tanáccsal látott el bennünket. Nem megrovásképpen említeni ezt fel a »Fodrász Ujság«-nak, lehet, hogy igaza volt, mert akkor nem volt tőke. Rendszeres iparunkban a nemtörődömség is, ezért ne lepődjék meg senki azon, ha mégis van egy szaklap, amely a szövetség szakosztálya érdekében arra törekszik, hogy a kongresszus összehivassék és azon a gazdasági viszonyok kimerítő megvitatás alá kerüljenek.A valamennyiünktől függetlenül alakuló gazdasági viszonyok diktálják ezt az iramot, ezt a fejlődést, amelytől lemaradni vétkes könnyelműség és szaktársaink ér

deke ellen elkövetett és megbocsáthatatlan bűn lenne. A kongresszus által közelebb jött az a lehetőség, hogy a szakosztályok tömörítésével a munkabér körül is el tudjuk érni a rohanó árviszonyokat. Ha a két lap között testvérharc áll fenn, akkor hogyan legyen meg az összetartás nyomorgó szaktársaink' között? Nagyon téves az, hogy a »Fodrászipar«-ba kontárok és ügynökök dolgoznak, ezt meg kell cáfolnom, mert e lap rövid életében is szaktudásra oktatott bennünket és nagy propagandát fejtett ki. Nagy segítőtárs volt Miklós Ödön szaktársunk a szövetség zalai szakosztályának megalakításában is.Elég sajnos, hogy amikor a kongresszus összehívásának a küszöbén állunk, legyenek akadékoskodók annak megzavarására, de állunk elébe |és szembe nézzünk azzal, akii ezt meg akarná zavarni, örülnünk kell, hogy van aki síkra száll érdek nélkül ezért a nyomorult mesterségért és újjá akarja szervezni jövőnket, az aggkori megélhetésünket és nyugdíjra való .biztosításunkat. Ne csüggedj, kedves Miklós szaktársam, mert azt a jelszót, amelyet palánta gyanánt elvetettél, nem fog cse- nevész lenni, hanem terebélyes fává fog fejlődni, bárminő áldozatok árán is. Kitartunk melletted és nagy hálával fogunk reád gondolni. Hálásan köszönjük, Miklós szaktárs, hogy programmodat közlöd1, mi nagykanizsaiak végtelenül örülünk, mintha csak már tárgyilagosan foglalkoztunk volna. Szóról-szóra megfelel mindama eszméknek, amelyeket már keresztül akartunk vinni, sajnos, kevesen voltunk hozzá és erőtlenek. Ellenbep most, amikor minden város ebben a szegény Csonka- magyarországban megmozdul a Te felhívásodra, úgy érzem, erősek leszünk és minden szükségest, ami jövőnket biztosítja, jobban tudjuk majd értékesíteni.Ismételve kérünk, kedves Miklós szaktársam, ne csüggedj el, folytasd csak tovább megkezdett munkádat t örhetetlenül; fáradtságodat úgy a jelenkor, mint
Munkadijaink közös megállapodás alapján különböző városainkban:
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az utókor neved megörökítésével fogja meghálálni. Tolladat ne tedd le, hanem rázd fel nyomorult mesterségünket a tespedésből, dolgozzál velünk fáradhatatlanul ezzel a jelszóval: »Aki nincs velünk, az ellenünk«, akik pedig nem tartanak velünk, azok saját maguknak ássák meg sírjukat és nyomoroghatnak tovább.
Nyílt levél a „Fodrászipar“ 

szerkesztőségének.
A »Fodrászipar« szaklapunkban sohasem személyeskedtünk, ezután sem fogunk, de annyit meg akarok jegyezni, hogy a mai tótágast álló gazdasági és pénzügyi helyzetünkben ne a konkolyhintés és pártütés legyen a főelv, hanem a testvéri szeretet és az együttműködés vezéreljen bennünket, hogy szerencsésen kijuthassunk ebből az istencsapásból.Most pedig Wéber József szerkesztő úrhoz volna egy pár szavam. A testvérlapban, a »Fodrász Újság« februári számában megírta, hogy a »Fodrászipar« eddigi ténykedése fölött szemet hunyt, mert csak reklámot csap a Dankovszky-cégnek; a »Fodrászipar« nem hivatalos fórum és nem áll jogában kongresszust rendezni, fővárosi szakéletünkben semmiféle szerepet nem játszik, tekintetben sem jön, ott nem is olvassák. A szerkesztői pedig kontárok, ügynökök stb. Ilyen spanyol grand gesztussal a testvérlap és annak lelkes szerkesztőjéről nem lehet nyilatkozni. Dobálhatnak tücsköt, bogarat, kígyót, békát puritán jellemére és munkás életére, ezzel az ő megszerzett érdemeit nem1 fogják elhomályosítani tudni. Ő egy kiváló egyéniség a mi zűrzavaros borblélyéletünkben, egy szikla a háborgó tenger közepette, amelyre minden nélkülöző kartársam felkapaszkodni óhajt, hogy a végpusztulástól megmeneküljön, ez fájhat egyes túlfűtött temperamentummal biró kartársaimnak.Wéber kartársam mint fővárosi fodrász és lap- szerkesztő a mi szakéletünkben vezető szerepet játszik és arra van hivatva, hogy Miklós Ödön kartársunkkal és a többi vezetésre hivatott tényezőkkel karöltve céltudatosan eljárjanak, hogy a mi iparunknak egy fundamentumot rakjanak le.Ami pedig a budapesti fodrászipartestületet vagy a fodrászmesterek szövetségét, mint hivatalos fórumot illeti, megmondom nyíltan a véleményem. A fővárosi fodrászipartestület a maga hatásköre alá tartozó ügyeket elég jól intézi el, de a vidék ebből jóformán nem érez semmit. Sok kartársam él ebben a csonka országban, aki nem is tud1 arról, hogy van a fővárosban egy testület, amely hivatalos fórumunk volna. A fodrászmesterek szövetsége szintén a fővárosra vonatkozik jobban. Ahogy Budapest nem jelenti Magyarországot, úgy a mesterek szövetsége sem jelentheti egyedül ebben az országban a fodrásztársadalmat. Azonban a fővárosi kartársaim között vannak a szakéletünk kitűnőségei — ezzel nem akarom azt mondani, hogy vidéken nincsenek elsőrendű képzett mesterkollegák — és igy a fővárosi kartársaim vezetésre vannak hivatva és kell azzal a delejességgel bir-
Szaktársak figyelmébe!

Saját érdeke, ha üzletet eladni vagy venni óhajt, 
hogy elmet ne tévesszen, mert ezt legelőnyösebben 
B iu c k m a n n  Á dóm  fodrdmzmemíer
intézi el minden előzetes kiadás nélkül.
VII, Hernád-utca 25, földszint 3.

ni ok, hogy az összes vidéki szaktársakat. egybeolvasz- szák; ha ez meglesz, úgy bátran léphetünk fel, nem fog azután többé előfordulni, mint ahogy sok esetben történt, hogy velünk fitymálva beszéljenek és az iparunkat feleslegesnek nyilvánítsák. Legfájdalmasabb az, hogy olyan alakulatok és bizottságok lovagolnak többnyire rajtunk, akiknek az életük a mi évezredes iparunkhoz képest csak tiszavirág élet és régen az örök feledésnek lesznek átadva, amikor a mi iparunk ismét virulni és rendes utján haladni fog.Most pedig a vidéki összes kartársaimhoz fordulok: ébredjenek fel, tegye meg minden egyes kartársam azt, ami a legjobb tehetségében van. Olyan lassan megy az ügy előre, ha kongresszust akarunk tartani és a sorsunkat megjavítani, akkor egy szálig sorakozni kell és sok, sok milliót kell áldozni a pénzünkből, ha valamit létre akarunk hozni, és ezért különösen a fővárosi kartársaimhoz fordulok, vegyék az ügyet a kezükbe, vezessenek bennünket, vonják a hatáskörük alá az egész borbély- és fodrásztársadalmat ebben a csonka országban, hogy teljesen szét ne zülljön. De a leendő kongresszus költségének az oroszlánrészét is ők fedezzék. Ha pedig továbbra is pasziv magatartást fognak a kongresszussal szemben tanúsítani, úgy azt az egyet fogják elérni, hogy az iparunk fölött a lélekharang meg fog kondulni.P á 1 f a. Reinspach Á dám, fodrászmester.
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